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Sammanträdesdatum

Välfärdsrådet
Plats och tid
Beslutande

2013-10-03
Kommunalhuset, Ljungarummet, torsdagen den 3 oktober 2013
klockan 13.15 – 16.00
Närvarande
Stefan Gustafsson, ordförande
Anders Åberg, socialchef
Therese Rostedt, folkhälsoplanerare
Lena Persson (S), kommunstyrelsen
Magnus Persson, tillförordnad räddningschef
Maria Lund, teknisk chef
Tord du Rietz, barn- och utbildningschef
Esbjörn Jonsson, kultur- och fritidschef
Birgitta Widestadh, verksamhetschef, Vårdcentralen i Sävsjö
Vibe Ramberg, Vrigstad Läkarmottagning
Ingela Svensson, Familjecentralen
Anders Sjöö, verksamhetsplanerare/gruppledare, polisenhet Höglandet

Övriga deltagare

Carina Hjertonsson, sekreterare
Arne Karlsson, vård- och fält
Anna Aspås, vård- och fält
Jenny Thelander, vård-och fält
Veronika Ottosson, Folkhälsa och sjukvård, Landstinget i Jönköpings län
Annika Petersson, vårdutvecklare, psykiatriska kliniken, Ryhov
Åsa Lillieqwisth, Martina Engstrand, närpoliser i Sävsjö

Utses att justera

Therese Rostedt

Justeringens
plats och tid
Underskrifter
Ordförande

Kommunledningskontoret, fredagen den 18 oktober 2013 klockan 10.00
Paragrafer
................................................................................
.................................
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/Carina Hjertonsson/
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/Therese Rostedt/
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§ 17
Information om arbetet i länet med självmord/suicid
Vid sammanträdet redogör Annika Petersson, vårdutvecklare,
psykiatriska kliniken, Länssjukhuset Ryhov, om arbetet i länet avseende
självmord/suicid.
Primärvården har ansvar för att fånga upp patienter med suicidrisk och
göra suicidriskbedömning när patienten kan vara i riskzonen, t.ex. vid
depression, missbruk och krisreaktion.
I åldern 15-44 är suicid den vanligaste dödsorsaken. Jönköpings län
ligger under riksgenomsnittet, i länet tar i snitt 50 personer om året sitt liv,
männen är i majoritet.
Varje kommun ska ha en handlingsplan för suicidförebyggande
verksamhet, ett förslag vid sammanträdet är att införliva dessa aspekter i
nästa revidering av det Välfärdspolitiska programmet.
-----

§ 18
Sammanträdestider för Välfärdsrådet 2014.
Ett förslag på dagar för sammanträden med Välfärdsrådet 2014 har
upprättats.
Beslut

Välfärdsrådet beslutar
att fastställa följande tider:

Torsdag 27 februari kl 13.15
Torsdag 22 maj april kl 13.15
Torsdag 25 september kl 13.15
Torsdag 27 november kl 13.15
Delges:
Välfärdsrådet

Justerandes sign

------
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§ 19
Rapport från Polisrepresentanter och Vård och Fält
Under tiden 9 september – 29 september genomfördes en intensiv insats
av polisen i syfte att störa kriminell verksamhet i Sävsjö kommun.
Resultatet blev bland annat rapportering av 23 ringa narkotikabrott, 6
drograttfylleri, 10 olovliga körningar, ett antal husrannsakningar
genomfördes. Konstaterades att det är svårt att komma åt langarna,
därför koncentreras insatserna på brukarna. Rapport från polissinsatsen
läggs som bilaga till protokollet
En tilltagande liberal syn på droger oroar och att allt fler ”vanliga
ungdomar” med jobb och ordnat liv använder droger.
Möjlig utbildnings/informationsdag på Aleholm diskuteras, för elever på
dagen och för föräldrar på kvällen. Viktigt att synliggöra problemen för
föräldrar.
Vård och Fält efterlyser verksamhet som kan fånga upp yngre vuxna
18-25, de är ”för gamla” för vård och fälts insatser och hör heller inte
hemma inom MoA:s verksamhet.
------

§ 20
Rapport – Regional barnhälsomiljörapport 2013
Therese Rostedt, redogör för den Regionala barnhälsomiljörapporten
2013. Rapporten omfattar Östergötland, Jönköping och Kalmar län. Syftet
är att få en samlad bild av barns hälsotillstånd.
-----
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§ 21
Kommunteam från Sävsjö, gemensam länsstrategi för folkhälsan
Den 21 november hålls en konferens om gemensam länsstrategi för
folkhälsan, till denna ska varje kommun i länet utse representanter.
Therese Rostdet poängterar vikten av att också Sävsjö kommun deltar
med ett kommunteam
Beslut

Välfärdsrådet beslutar
att uppdra till kommunchef Per Thörnqvist att utse representanter i
nämnda kommunteam från Sävsjö.

Delges:
Per Thörnqvist

------

§ 22
Hälsosamtal i skolan
Hälsosamtal genomförs med elever i skolan som redovisas för alla
pedagoger en gång per år.
-----
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§ 23
Informationsärenden

Beslut



Minnesanteckningar från samtal om trygghetsfrågor i
Stockaryds skola, Anders Åberg redogör.



Konferensen Tillsammans för en jämlik hälsa 24 oktober,
Therese Rostedt informerar om en innehållsrik konferens.



Den 27 november konferens ”Det moderna äldrelivet”.



13 november föreläsning ”Du mår som du andas”, i
Kulturhuset, samarrangemang mellan kommunens
personalavdelning och Välfärdsrådet. På förmiddagen för
kommunens friskvårdsombud och på kvällen för allmänheten,
kostnadsfritt.

Välfärdsrådet beslutar
att bidra med 5 000 kronor från Välfärdsrådets konto till
samarrangemang ”Du mår som du andas”, samt
att i övrigt lägga lämnad information till handlingarna.

Delges:
Lisbeth Axelsson
Personalavdelningen

--------

§ 24
Föregående protokoll och mötets avslutande
Protokoll från Välfärdsrådets sammanträde den 16 maj 2013 har skickats
till samtliga ledamöter och läggs till handlingarna.
Nästa sammanträde med Välfärdsrådet är torsdagen den 28 november
klockan 13.15.

------

Justerandes sign
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